
 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

                                             2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen als Slotlied: Lied 985 

1.Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

2.Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 

zonnen en manen en heel het firmament! 

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 

machten en krachten, maak zijn naam bekend! 

 

3.Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

bloemen en bomen en al wat adem heeft! 

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

 

 

Zegen   

 

(3x Amen, gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Erediensten zijn op  

10-11 om 10:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy         Heilig Avondmaal 

10-11 om 19:00 uur    Voorganger ds. H.J. van Maanen      voortz. Heilig Avondmaal 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente     

               "De Hoeksteen" op woensdag 6 november 2019  

                     Aanvang 19:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Jan Smit 

Organist: Martien van der Knijff 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 

Thema: ‘Juist nu dankdag!’   

 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 247: God die alles maakte 

Hemelhoog 626: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 72: 1 en 2 

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 

aan 's konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuv'len top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

 

2. Zolang de zon des daags zal rijzen, 

de maan schrijdt door de nacht, 

moet al het volk hem eer bewijzen, 

hem loven elk geslacht. 

Hij moge mild zijn als de regen, 

het land tot lafenis. 

Vrede zal bloeien aller wegen, 

totdat geen maan meer is. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen Hemelhoog 257: 1, 2, 3, 4 en 5.  

1. Zie de zon, zie de maan, 

zie de sterren in hun baan. 

Sterren ontelbaar overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam. 



 

2. Hoor de zee, hoor de wind, 

hoor de regen als hij zingt. 

Druppels ontelbaar in de oceaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam. 

 

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 

ruik de geuren in de lucht. 

Geuren ontelbaar zweven af en aan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam. 

 

4. Voel je hart, voel je huid, 

voel je adem als je fluit. 

Mensen ontelbaar, overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam. 

 

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan, 

wat een wonder dat ik mag bestaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam, 

Heer, hoe heerlijk is uw naam. 

 

Inleiding bij de dienst: Juist nu dankdag! 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Genesis 1:26 – 2:4 

26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 

heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over 

de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, 

als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij 

zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar 

onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle 

dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende 

planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in 

het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde 

rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God keek naar 

alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. 

De zesde dag. 

1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende dag had God 

zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de 

zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 

4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. 

 

Zingen Psalm 72: 4 en 5 

4. Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewon, 

die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart. 

 

5. Leve de koning in ons midden, 

geef hem Arabisch goud. 

Laten wij daag'lijks voor hem bidden, 

nu hij de scepter houdt. 

Het veld zal blinken van het koren. 

Men zal het als een woud 

zelfs op de bergen ruisen horen, 

het ganse land is goud. 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 978: 1, 3 en 4 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzeek're zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

't Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden 


